
شاهد هلا بالصدق أنه أي  )) مصدقا لما بين يديه ((إذا قلنا  ؛بينهما فرق كما بني احلركة والسكون

هذا إذا قلنا مصدقا  ،فيقتضي أن نؤمن ا ؛وأا من عند اهللا ،إن هذه الكتب صادقة :فاملعىن إنه يقول

ملا أخربت به هو معناه أا هي أخربت بأنه سيكون  إنه مطابق :وإذا قلنا ؛هلا يعين شاهدا هلا بالصدق

  بينهما فرق ؛القرآن ينزل فنزل

  ......؟الطالب:

بل إميان تصديق وإتباع ملا تقتضيه  .... معروف أن إمياننا بالكتب السابقة ليس إميانهذا    الشيخ:

   .))  ومنهاجالكل جعلنا منكم شرعة  ـ((وأما ما خالفته شريعتنا ف ،شريعتنا أن نتبعها فيه

  ؟ املؤمننيبما خنص الناس  )) هدى للناس ((: يف رمضان شيخ؟ قوله الطالب:

  ال  الشيخ:

  لغريهم ؟ ن يعينو لأيش   الطالب:

))  إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعين هداية الداللة مثل ما تلونا عليك اآلية: (( الشيخ: 

  خاص للمؤمنني ؟  هوشكال الكن رمضان فيه  ؛لاشكإهذا ما فيه  الطالب:

  يعين داللة هلم )) هدى للناس ((نعم يهديهم داللة هلم   الشيخ:

  ؟القرآن يعين داللة الطالب: 

  ع القرآنينعم القرآن داللة مج الشيخ:

  على الشهر؟يعود يعين ما هو  :الطالب

   )) وبشرى للمؤمنينهدى و  شهر، على القرآن . قال: ((الال ما يعود على  الشيخ:

من خلوا بالكم ))  من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجبريل وميكال فإن اهللا عدو لكافرين (( 

  ال شرطية؟ إو  ،ال ال؟ الإاسم شرط و 

  شرطية: الطالب

  فهي شرطية. )) فإن اهللا عدو للكافرين ((الدليل على ذلك جواا  ،شرطية  الشيخ:

 فهو دليل على أن من كان عدوا جلربيل )) عدوا لجبريل قوله: ((بعد  )) من كان عدوا هللا ((وقوله:  

فقد آذنته ( )  من عادا لي وليا فقد آذنته بالحربوهذا يشهد له احلديث الصحيح: (  ؛عدو هللا

فإذا وجه املناسبة ملا قبلها أن من كان عدوا جلربيل فإنه عدو  ؛يعين معناه أعلنت احلرب عليه )  بالحرب

  هللا.



إنه مشتق من األلوكة  :وامللك قالوا ؛واملالئكة مجع ملك ؛يعين وعدوا ملالئكته )) ومالئكته ((وقوله:  

 ، أي رسل؛مالئكة أي رسالإذا )) فمعىن  جاعل المالئكة رسال ألن اهللا يقول: (( ؛وهي الرسالة

ن حقيقة األمر أن مثل هذه أل ؛يشري إىل أن العداوة جلربيل عداوة جلميع املالئكة )) ومالئكته (( :وقوله

من هذا اجلنس عدو  لواحد فالعدو ؛، متمثل يف جنسالعداوة هي عداوة لشخص متمثال يف جنس

  .للجميع

أن من كان عدوا للمالئكة فإنه علوم امل من للرسل لكن ةالكرميما يف ذكر يف اآلية  )) سلهر و  ((وقوله:  

ألن املالئكة وال سيما جربيل ينزلون على الرسل بالوحي والنصر والتأييد ((  ؛عدو للرسل عليهم السالم

)) فالذي يكون عدوا للمالئكة يكون عدوا  لمالئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنواإلى اإذ يوحي ربك 

   للرسل وعدو لغري الرسل أيضا من أتباعهم.

ثالثة الل جربئيل ئعندي جرب  نعم؟ السابقة جربيل معروف وفيها القراءات )) وجبريل وميكال ((وقوله: 

  ة.السابق

فيكون عدوا  ؛فيها ميكائل وميكائيل مثل جربيل نعم ؛]  أخرينقراءتني فيها [ )) ميكال (( :وقوله 

وقد سبق أن اليهود يقولون إن ولينا من املالئكة من؟ ميكائيل وأما  ؛جلربيل هو عدو مليكائيل أيضا

بني يف اآلية الكرمية أن من كان عدوا جلربيل فهو عدو مليكائيل  تعاىل ولكن اهللا ؛جربيل فهو عدونا

كل بالقدر مو فكما أن ميكائيل ينزل  ؛ول يفعالن ما أمرا بهرسألن ميكائيل وجربيل كالمها  ؛أيضا

مع أما  ؟فكالمها ممتثل مطيع فكيف تكون عدوا هلذا دون هذا ؛بالوحي موكل والنبات فإن جربئيل

  ؟له والسمع والطاعة سبحانه وتعاىل سواء يف عبادة اهللا

من   )) فإن اهللا عدوا للكافرين (( ؛جواب الشرط ،هذا جواب )) فإن اهللا عدو للكافرين ((وقوله:  

كان عدوا هللا فاهللا عدو له هذا املعىن من كان عدوا جلربيل فاهللا عدو له، من كان عدوا للمالئكة فاهللا 

وفيه نكتة  )) فإن اهللا عدو للكافرين ((وهنا قال:  ؛من كان عدوا مليكائيل فاهللا عدو له عدو له،

 ،إحدامها لفظية ؛فإن اهللا عدو له لفائدتان أو لفائدتني :مل يقل ؛بالغية وهي؟ اإلظهار يف مقام اإلضمار

فإن اهللا  :ال؟ ألن  لو قالال إو  ، مناسبة رؤوس اآليةاللفظية فهي مناسبة رؤوس اآلي اأم ؛والثانية معنوية

فإن اهللا  (( جاءت:  فألجل تناسب رؤوس اآلي ؛عدو له ما تناسبت اآلية مع ما قبلها وما بعدها

  . )) عدو للكافرين



إنا عندنا دليل يف قلنا: ؟ يالحظ أو يراعي مناسبة رؤوس اآليما دليلكم أن اهللا تعاىل  :فإذا قال قائل 

ن ال نعلم هلذا فائدة إال مراعاة رؤوس حنو  )) برب هارون وموسى آمنا ((سورة طه قالت السحرة: 

لكن يف  ؛ألنه أفضل منه ؛على هارون وهو أحق بالتقدمي منه وإال فإن موسى يف كل ما ذكر يقدم اآلية

حىت هذه اآلية قدم هارون على موسى فدل ذلك على أن القرآن من بالغته أن تتناسب رؤوس اآليات 

وأحيانا قد ال تتناسب يف بعض األحيان لكن يكون هلا علة  خلوا بالكم يا مجاعة ؛ينهار بفال حيصل التنا

  .تفهم من السياق

من كان عدوا هللا وما عطف عليه  أن أوال احلكم على :الفائدة الثانية معنوية وهي تتضمن أمرين 

أن كل كافر سواء كان  :ثانيا األمر الثاين ؛سبحانه وتعاىل فإنه يكون كافرا يعين احلكم على هؤالء بالكفر

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا  ((فهو عدو هللا  كل كافرفهو عدو هللا   ؛سبب كفره معاداة اهللا أو ال

ما نعلم أم أعداء  جلربيل)) واملراد م كفار قريش ومع ذلك هم ما هم أعداء  لياءو عدوي وعدوكم أ

فإن  (( :نه قالو كالفائدة يف   ؟إذا الفائدة يا عبد اهللا  ا بالكم يا مجاعة خلو  .جلربيل وميكائيل وإسرافيل

  الفائدة األوىل؟  :له فائدتان )) اهللا عدو للكافرين

  مراعاة رؤوس اآليات: الطالب

  عبد الرمحن؟ يا بس نشوف الثاين منهم ثاين .نعم وهذه فائدة لفظية الشيخ: 

  هللا  احكم من كان عدو  ةثانيال : الطالب

  تتعلق باملعىن وجحده أمرانالشيخ:  

  من كان عدوا هللا : الطالب 

ولكن كل   ؛ن عاد اهللاعداوة اهللا للكافر ما ختتص مب ،والثاين أن العداوة ال ختتص ملن عاد اهللالشيخ:  

أو أبغض شريعته أو  ـ والعياذ باهللاـ طيب إذا من عاد اهللا أو أبغضه  ؛هو عدو هللا سبحانه وتعاىلفكافر 

عدو  ((          :ألن اهللا يقول ؛ال ال؟ فهو كافرإرأى أنه ظامل له مبا جيري عليه من أقداره فهو كافر و 

أن بمادام أنه يشعر صام وزكا وحج و صلى  لوو اهللا عزوجل فإنه كافر به  ىفكل من عاد )) للكافرين

ومع  ؛من هذا أن اليهود ذه العداوة جلربيل كانوا كفارا إذا فهمنا ؛فهو كافر ـ والعياذ باهللاـ اهللا عدو له 

وجواز نكاح  ،وحل ذبائحهم ،وإقرارهم على دينهم ،ذلك فإن هلم أحكام اليهود من أخذ اجلزية منهم

إن  :ولذلك قال أهل العلم ؛ولكن سورة املائدة من آخر ما نزل ؛مع أن اهللا أثبت بأنه عدو هلم ،نسائهم

   كل ما فيها فهو غري منسوخ.  منسوخ ءكورة يف سورة املائدة حمكمة ما فيها شيمجيع األحكام املذ 



  ص على العام؟ اهو من عطف اخل )) جبريل وميكال (( :قوله: الطالب   

                                                                                     أي نعم من عطف اخلاص على العام.الشيخ:  

  . . .؟ )) مالئكته ورسله ضافة يف قوله: ((اإلطيب : الطالب

  د من جنس يعترب معاداة للجنس كلهمثل ما قلت املعادي لفر الشيخ:  

  ؟ قصدي إضافة اهللا إملالئكة لنفسه ال : الطالب

  ألم رسلهالشيخ:  

  : اضافة عبادة الطالب

بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره  تعاىل: ((اهللا إضافة تشريف وتكرمي كما قال الشيخ: 

ذنا مجاعة ما أخ )) حقيقة الفوائد ما بعد ما أخذناها يا فإن اهللا عدو للكافرين )) وقال: (( يعملون

                                                                             ..... شيئا

تتكرر علينا كثريا يف القرآن الكرمي  )) لقد (())  ولقد أنزلنا إليك آيات بيناتمث قال اهللا تعاىل: ((    

وأنه بناء على ذلك تكون مجلة مؤكدة بثالث  ؛وأن قد للتحقيق ؛ة للقسمطئوقد بينا أا أن الالم مو 

واهللا  ،ألن القرآن كالم اهللا ؛اإلنزال إمنا يكون من األعلى إىل األسفل وذلك))  أنزلنا إليك (( ؛تامؤكد

والعلو من صفاته الذاتية  ؛استوى على عرشه على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل ،تعاىل فوق عباده

ه على العرش ؤ وأما استوا ؛ألنه من الصفات الذاتية الالزمة ؛كار علوه بذاته كفروإن ،الالزمة له أزال أبدا

ولكنه  ،وهلذا العقل يدرك أن اهللا سبحانه وتعاىل يف العلو ؛ ألنه يتعلق مبشيئته ؛ فإنه من صفاته الفعلية

 يما سبقا فوقد ذكرن ؛به  ، لو ال الثبوت السمعبه ثبوت السمعال يدرك أنه استوى على العرش لو ال 

املعايل  وكان أبو ؛كان رمحه اهللا له كرسي يوم اجلمعة جيلس عليه ويقرر للناس  اجلو يينقصة أيب املعايل 

كان اهللا وال مكان وهو   :فقال يف مجلة  كالمه ؛وكان ينكر العلو ؛من األشاعرة من املتكلمنياجلويين 

من؟ أبو العالء اهلمداين فقال له  نعم؟ علوالويش قصده؟ إنكار أن يكون يف  ؛اآلن على ما كان عليه

جيد من نفسه يقول يا رب جيده كل إنسان  نا من ذكر العلو لكن ما تقول فيماقال له: أيها الشيخ دع

جواب عنها ألنه ما وجد  ؛ريين اهلمداينح ،حريين اهلمداين :ضرورة بطلب العلو؟ فلطم على رأسه وقال

ها صح وال ال؟ أنت اآلن جتد العجوز اليت ما قرأت وال تفهم القرآن عن كن اجلواباألمور الفطرية ما مي

إىل فوق مع أا ما درست وال تفهم القرآن لكن تذهب ا  ؟وال شيء عندما تدعوا وين تروح بيديها

 ال ينفك عنه أزال يتفإذا علو اهللا عزوجل من لوازم ذاته من صفاته الذاتية ال ؛هذا شيء ضروري فطري



 آيات (( )) إليك آيات ((وقوله:                                                                وأبدا.

 ، العالمةلكنها يف احلقيقة أدق من العالمة ، اآلية يف اللغة العالمة؛مجع آية واآلية يف اللغة العالمة)) 

والفرق بني  ؛ألا عالمة بدليل يعين تتضمن العالمة والدليل ؛وإال فإا أدق يضاحتفسر ا اآلية لإل

هذا الفرق  ؛  ادلكن الدليل مقنع للنفس موجب أن تنق ؛مة فقطالعالمة والدليل: إن العالمة جمرد عال

وهذا العلماء رمحهم اهللا دائما يفسرون  ؛يف احلقيقة أن اآلية عالمة بدليل؛ بني العالمة اردة وبني الدليل

 ((ويش معىن  )) ذلك الكتاب ال ريب فيه ((شيء مبا يقاربه وإن كان بينهما فرق مثل ما يقول يف: ال

 ؛قلقببينهما معىن دقيق إذ أن الريب شك بقلق  ؛ال شك مع أن الريب غري الشك ؟ )) ال ريب فيه

األشياء مبا فسرون ي هملكن ؛لكن الشك شك مطلق ما عند اإلنسان شيء يوجب أن يقلق ذا الشك

موجبة  ،دالئل موجبة لتصديق النفس، إذا اآليات معناها العالمات لكنها عالمات دالئل  ؛قارا تقريبا

 ؛ال شرعية ؟ شرعيةإاهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم كونية و  اوهذه اآليات اليت أنزهل ؛ للتصديق

ل والنهار والشمس والقمر هذه اآليات فاللي ؛وشرعية ،واآليات آيات اهللا تنقسم إىل قسمني: كونية

)) فهذه آيات   والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر ومن آياته الليل والنهار الكونية ((

                                     اهللا على رسله وأشرفها وأعظمها هذا القرآن العظيم. هوأما اآليات الشرعية فهي ما أنزل ؛كونية

 ؛يعين واضح الداللة واضح الداللة والعالمة فالقرآن بنيعىن الواضح  مبالبني )) آيات بينات ((وقوله: 

فإن من الناس من تزيده اآليات عمى   ؛ولكن الحظوا أنه بني بنفسه وال يلزم أن يكون مبينا لكل أحد

هذا بيان  (( :مع أنه يقول )) ينادون وهو عليهم عمى أولئك رة فصلت: ((كما قال اهللا تعاىل يف سو 

والعياذ ـ أما من أعمى اهللا بصريته  ؛اهللا بصريته بيان يبني لكنه ملن مل يعمفالقرآن ال شك أنه  )) للناس

)) ألنه ما تأخذه بلبه  إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين فإنه ال يستفيد من القرآن (( ـ باهللا

بل ران  (( ليست أساطري األولني ولكن   )) كال ((وقلبه بسبب أنه ران على قلبه ما كان يكسب 

إذا هي بينات من حيث هي ذاا ولكن هل تكون بيانا لكل أحد؟  )) على قلوبهم ما كانوا يكسبون

ذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا وأما المن أعرض عنها واستكرب فإا ال تكون بيانا له ((  :نقول

يتخذها  ،)) وأما من كان مقبال عليها حريصا عليها يتخذها نرباسا لهإلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

ا غاية االنتفاعب امنهجا يسري عليه فإ الشك آيات بينات له ينتفع .  

ما يكفر بها إال  ((و )) الفاسقونإال  ((أي ذه اآليات البينات  )) وما يكفر بها (( هلذا قال:و 

 حد؛لكنه مضمن ملعىن اجل ؛بيعلى سبيل التقر  ، مبعىن السرتطيب هنا الكفر مبعىن السرت )) الفاسقون



لكن الكفر هنا  ؛وأما السرت فإنه يتعدى بنفسه وسرتها نعم؟ سرتته ؛وهلذا تعدى بالباء فقيل كفر به

 )) إال الفاسقون ((وقوله:   فهو سرت بال شك. دبالباء ألنه يتضمن معىن اجلحد وكل جح ىيعد

ولكن الفسق ينقسم إىل قسمني:  ؛ألن الفسق معناه اخلروج عن الطاعة ؛الفاسق اخلارج عن الطاعة

ولكن اهللا حبب إليكم  قال اهللا تعاىل: (( ؛فسق يراد به فسق الكفر وفسق يراد به ما دون ذلك

)) هنا الفسق غري الكفر؟ غري  الكفر الفسوق والعصيانإليكم  اإليمان وزينه في قلوبكم وكره

تتجافى جنوبهم عطفه عليه واألصل يف العطف التغاير لكن قوله تعاىل: ((  :والدليل على ذلك ،الكفر

فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة   عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقنهم ينفقون

)) املراد بالفسق هنا فسق الكفر  ن كان مؤمنا كمن كان فاسقاأعين جزاء بما كانوا يعملون أفم

.                                                                   .........)) وأما الذين فسقوا فمأواهم النار والدليل قوله: ((

  مصطفى؟ فما رأي )) لكمما هذا إال بشر مث ((فهي كقوله تعاىل: 

  ما أدري  الطالب:

  قرأنا هذا حنن  الشيخ:

  فعليةالما دخلت على اجلملة  : الطالب

ن ما احلجازية تدخل على أل ؛فليست من هذا الباب صح هذه ليست من هذا الباب أصال الشيخ

  .نعم  واخلرب على اجلمل االمسية فهذه ليست من هذا الباب أصال املبتدأ

  مجلة؟  أيصري مبتد ما الطالب: 

ألن بعض األحيان يعطي  ارب وهذه انتبهوا هل:اخلويأيت مجلة ال ما يصري، الذي يأيت مفردا يأيت :  الشيخ

  . .....اإلنسان السؤال يشوف

يقولون أن يعتقدون االعتقاد  شبهة يوردوا أن األرض كروية وبناء على هذا بعض الناس الطالب: 

 حتت واهللا فوق وأمريكا حتت ألن األرض كروية فاهللا معناه اآلن يف السعوديةاألرض كروية مثال أنا 

                                                                                         ؟     .....

بن شيء السموات السبع واألرضني السبع كما قال اببالنسبة إىل اهللا  يستأصلها األرض ل:  الشيخ

عظمه ال يتصور أن يكون شيئا فوقه الومن هذه  ،" في كف أحدكم كخردلهفي كف الرحمن  :" عباس 

لو فرض أن حتت قدمك بيضة فأنت  )) هللا المثل األعلى ((أبدا هذه ليست بشيء بالنسبة إىل اهللا، 

ما تكون حتتك هذا خطأ وأما مسألة إن األرض كروية فالشك أن األرض كروية أي نعم  كانمهما  



 ؛فقهاء رمحهم اهللالوكذلك كالم أهل العلم يدل على هذا  ؛القرآن يدل على ذلكألن األرض كروية 

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا األرض مدت وألقت ما  فأما القرآن فقال اهللا تعاىل: ((

ما مدت  ،إذا اآلن ليست ممدودة ؛مةا؟ يوم القي)) وإذا األرض مدت (()) مىت هذا  يها وتخلتف

) ومعلوم أن ) يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وكذلك قوله تعاىل: (( ؛مكورة فهي

املشرق عند لو مات رجل يف  :وأما كالم أهل العلم فإم قالوا ؛الليل والنهار يتعاقبان على األرض

غروب الشمس ومات رجل يف املغرب عند غروب الشمس ورث الذي يف املغرب الذي يف املشرق نعم؟ 

وهذا دليل على أيش؟  ؛كل واحد ملا غربت الشمس طلع فوق ،مع أما ماتا عند غروب الشمس متاما

 ؛ألنه لو مل تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن األرض مجيعها مرة واحدة ؛على أن األرض كروية

وهذا األرض  اآلن الناس صاروا جيادلون يف مسألة حركة األرض ودوران ؛جدال وهذا يف احلقيقة ما فيه

الشك أنه من فضول العلم الذي ال ينبغي لإلنسان أن يضيع األوقات ويتعب األفكار يف إثباته أو نفيه، 

   قول احلمد هللا الذي جعل األرض راسية قرار ملصاحلنا ومنافعنا.حنن ن

  .........؟: الطالب

  : مثل ؟الشيخ

    الطالب..........

                                                                         أيضا الرسول قال متد مد األدمي يوم القيامة ......: الشيخ 

يف القرآن كثريا وقد اختلف  تتكرر ةالصيغ هذه ومثل ؛اهلمزة هنا لالستفهام والواو للعطف )) كلماو  أ ((

منهم من يرى أن  .....إن اهلمزة داخلة على مقدر :فمنهم من يقول :النحويون فيها على قولني

 و كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهمأ ((املعطوف عليه حمذوف مقدر مبا يناسب املقام فيقول مثال: 

هذا وجه، والوجه الثاين يقول: إن  )) وكلما عاهدوا عهدا نبذهم ((ون العهد ضفينق ؛إىل آخره ))

وهذا الرأي ال حيتاج قائله إىل تقدير ويقول  ؛وأصل الواو قبل اهلمزة  طفالواو للعأن اهلمزة لالستفهام و 

عد يعين قوهذا ال شك أنه أيسر واألول أ ؛األصل: وأكلما عاهدوا عهدا وأكلما فال حيتاج إىل تقديرإن 

 ؛ألنه ال حيتاج إىل تكلف املقدر ؟ ملاذا ؛عد لكن هذا أيسرقالعامة للنحو األول أ من جهة القواعد

أحيانا يصعب على املرء أن يقدر شيئا يناسب املقام وما دام هذا أسهل فإنه ينبغي أن يكون هو و 

أي وأكلما عاهدوا  )) أوكلما (( :ونقول ؛مؤخرة بعد حرف العطفاملعتمد يصار التقدير أن اهلمزة 

يعين تكرار الشرط جواا بتكرر  ،أداة شرط تفيد التكرار ،أما كلما فإنه أداة شرط تفيد التكرار ؛عهدا



وهلذا لو قال القائل لزوجته: كلما كلمت زيدا فأنت طالق مثال وقلنا بصحة هذا التعليق فإا   ؛شرطها

خبالف  ؛إذا كلمته الثالثة طلقت ،إذا كلمته الثانية طلقت ،إذا كلمته مرة طلقت ،كلما كلمته فطلقت

كلما عاهدوا  ((هنا يقول اهللا: ؛ تطلق إال مرة واحدة إن إذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق هي ما

أو بني  ،أمة كافرةو والعهد امليثاق الذي يكون بني الطوائف سواء كان ذلك بني أمة مسلمة  )) عهدا

كلما عاهدوا  ((يعود على اليهود  )) عاهدوا ((والضمري يف  ؛أو بني أمتني كافرتني ،أمتني مسلمتني

وهذا هو حال بين  ؛وه ومل يفوا بهحر طعىن الطرح والرتك أي نبذوا هذا العهد و والنبذ مب )) عهدا نبذه

 ؛خذ عليهم العهد وامليثاق ومع ذلك نبذوا العهد وامليثاقأفاهللا تعاىل  ؛إسرائيل ال مع اهللا وال مع عباد اهللا

فيها ثالث  والنيب صلى اهللا عليه وسلم عاهدهم ومع ذلك نبذوا عهده؛ عاهدهم ملا قدم املدينة وإذا

 ؛فعاهدهم الين عليه الصالة والسالم كلهم نقضوا العهد ؛وبنو قينقاع ،وبنو قريظة ،ريضبنو الن :طوائف

 ؛)) فريق مجاعة أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ((     فهنا يقول: ؛ولكن كانت الدائرة عليهم

ألن من اليهود من مل ينقض العهد بل وىف به  )) فريق منهم ((  :وإمنا قال ؛أي من هؤالء اليهود منهم

)) وهذا  بل أكثرهم ال يؤمنون وهلذا قال: (( ؛ولكن غالبهم نبذه ؛بل أسلم ودخل يف اإلسالم

من وصف نقض العهد ونبذه إىل وصف  ،راب ليس لإلبطال ولكنه لالنتقال من وصف إىل وصفضاإل

 أن أكثرهم ال يؤمنون (( :قبله وببل وزيادة وصف وهوراب إثباتا ملا ضفعليه يكون هذا اإل ؛عدم اإلميان

 ألن املؤمن حقيقة البد أن يفي بالعهد كما قاله تعاىل: (( )) ال يؤمنون ((               :وقوله ))

 (أن آية املنافق ثالث منها:  عليه الصالة والسالم)) وأخرب النيب  وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال

ولو أم آمنوا ما نقضوا العهد الذي  )) بل أكثرهم ال يؤمنون (( ) وإذا عاهد غدرإذا وعد أخلف 

وهذا من األوصاف الذميمة اليت من اتصف ا من هذه  ؛بينهم وبني اهللا أو الذي بينهم وبني عباد اهللا

ابه األمة كان فيه شبه من اليهود الذي كلما عاهد غدر ومن املنافقني يف هذا العمل وهو أيضا مش

   ألن هذا دأم. ليهودل

يف أحسن من املسلمني  هؤالءيقول يف من يذهب بالد الكفار ويايت م لبالد املسلمني و  الطالب: 

                                                                       .؟املعاملة 

وهؤالء وإن كانوا مؤمتنني من حيث هلم ، هذا من تزيني الشيطان أي هذا من تزيني الشيطان الشيخ:

 ألن دوله [هؤالء] ؛ألمة اإلسالمية عمومامن حيث امؤمتنني  غريلكنهم  ؛ي اخلاصدر فالعمل ال

ن يف حنور هلؤالء يف احلقيقة أننا نبذله ليقيموا به رصاصة تكو  همث إن كل درهم نبذل ،جواسيس للنصارى



آلن احلرب بينهم وبني املسلمني قائمة ومع ذلك نأيت فلبيني فإم االمثل  املسلمني خصوصا الشرقيني

م مث إنه مهما كان األمر لو فرض أن هؤالء يريدون أن حيسنوا املعاملة بينهم وبني الناس ألجل أن 

لكن هم  ؛يقول حشف وسوء كيله يرغب ما أحدألم لو ساءت معاملتهم بينهم وبني اخللق  ؛واتيسك

يقولون حنن حنسن املعاملة ألجل أن نرغب فهذه سياسة وخيانة ومكر الواجب على املسلم أن يكون 

حذرا وال ينبغي ملسلم أن يعرف كراهة النيب عليه الصالة والسالم بوجود اليهود والنصارى يف هذه اجلزيرة 

أخرجوا المشركين من جزيرة  فيما صح عنه: (هو الذي يقول صلى اهللا عليه وسلم و  م؛مث يذهب جيلبه

ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع ( :يف صحيح مسلمثبت ويقول ملا  ) العرب

) كيف الرسول يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ويف السنن أنه قال: ( إال مسلما

وهم إذا كثروا يطالبون حبقوق ولذلك حصل منهم مفاسد عظيمة اآلن  ؟أخرجوهم وأنتم جتيء م

                            .يطلبون املدارس ويطلبون الكنائس ويطلبون ويطالبون كل ما يكون هلم يف البالد األخرى

  لنصارى داخلني فيها؟.... االطالب:

 قال اهللا .املسيحيون العرب قد يكون أخبث من املسيحيني من غريهم ؛داخلني فيها أي نعم الشيخ: 

                                 ))  ولما جاءهم رسول من عند اهللا مصدق لما معهم تعاىل: ((

 بتكليم تر استمر  كلما املعىن يكون فهل طالق فأنت زيدا كلمت كلما: الشخص قال إذا الطالب: 

  ؟ زيد

  الكالم يعين لو كلمته ثالث مرات طلقت ثالثمن كلما وقع   ،ال الشيخ:  

  يعين تدل على استمرار اجلواب؟: الطالب

  نعم ال ال تدل على وقوع الشرط وتكراره  الشيخ:

  استمرار وقوع الشرط؟ الطالب:

                                                                                              نعم وقوع الشرط وجوابه.  الشيخ:

طيب يف عند الناس اآلن أسلوب خطأ يف اللغة العربية هو أم إذا جاءوا بكلما يكرروا يف اجلواب 

كلما جاء زيد كلما جاء عمرو مث حصل كذا مث حصل كذا هذا خطأ يف األسلوب العريب ويعترب   :فيقول

يأت باجلواب،  كرر الشرط ومل  ،كرر أيش؟ كرر الشرط  اآلنألن الذي قال كلما كان كذا صار  ؛حلنا

   مرة ثانية.باألداة  واجلواب ما حيتاج إىل أن تأتوا



ملا هذه شرطية  )) ولما جاءهم (())  ولما جاءهم رسول من عند اهللا مصدق لما معهم نبذ ((   

 ؛شرطية، ونافية ، ومبعىن إال، ومبعىن حني ملا ؟وقد تقدم لنا أا تأيت على أربعة أحناء يف اللغة العربية نعم

هذه صفة للرسول يعين رسول مرسل من عند اهللا وهو  )) رسول من عند اهللا ((وقوله:   هنا شرطيةو 

                                                                              .حممد صلى اهللا عليه وسلم

مصدق للذي معهم من التوراة إن كانوا منا اليهود واإلجنيل إن كانوا من  )) مصدق لما معهم ((وقوله: 

            النصارى واحلديث يف اآليات كلها عن اليهود. 

تقدم أن تصديق القرآن ملا سبقه من الكتب له ناحيتان أو وجهان:  )) مصدق لما معهم ((وقوله:     

زوله فإن الكتب السابقة أخربت بنزول القرآن فجاء الوجه األول: أنه جاء مصدقا ملا أخربت به من ن

وهذا إذا كان على اليهود والنصارى أن  ؛وأا من عند اهللا ،والثاين: أنه شاهد هلا يف الصدق ؛تصديقا هلا

نبذ فريق من الذين أوتوا  ولكن األمر كان بالعكس (( ؛ألنه مؤيد ملا معهم ؛حوا ذا القرآنر يف

والنبذ مبعىن؟  )) ولما جاءهم ((قوله: يف هذه اجلملة جواب الشرط  )) نبذ (())  الكتاب كتاب اهللا

فأتى وآتى  ؛مبعىن أعطوا وأما أتوا بدون واو؟ مبعىن جيء إليه )) أوتوا ((مجاعة  )) فريق (( ؛الطرح

مفعول  )) الكتاب (( ؛مبعىن أعطوا )) أوتوا ((طيب وهنا  ؛بينهما فرق آتى مبعىن أعطى وأتى مبعىن جاء

ن أخواا وال أيش؟ ظوهذه آتى من باب  ؛ومفعوهلا األول الواو اليت هي نائب الفاعل أوتوا ؛ثاين ألوتوا

فهو  ؛" والثاني منهما كثاني اثني كسا :"عندكم ابن مالك يقول:كسا، من باب أيش؟ ال، من باب  

ن هنا األول الواو وهي النائب واملفعوال ؛واخلرب ينصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأ من باب كسا يعين

                  .والثاين الكتاب ،الفاعل

أل هنا للعهد الذهين وهو بالنسبة لليهود التوراة وبالنسبة للنصارى  )) أوتوا الكتاب وقوله: ((      

                                                                                                 اإلجنيل.

وأضيف إىل اهللا سبحانه وتعاىل  ؛هنا القرآن اهللا كتابكتاب مفعول نبذ واملراد ب  )) كتاب اهللا ((وقوله: 

 ،ويف الصحف اليت بأيدي املالئكة ،ظومسي القرآن كتابا ألنه مكتوب يف اللوح احملفو  ؛ألنه املتكلم به

فالقرآن الذي نقرأه  ؛ألنه كالم اهللا ؛وإضافته إىل اهللا ))كتاب اهللا((ويف الصحف اليت بأيدي البشر نعم؟ 

ومسعه منه جربيل مث أتى به إىل النيب صلى  ،اآلن هو كالم ربنا تبارك وتعاىل تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه

لى قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت وعاه وأداه إىل الصحابة والصحابة اهللا عليه وسلم فنزل به ع

   أدوه إىل التابعني وهكذا حىت بقي إىل يومنا هذا وهللا احلمد.



 ؛نصراف التام عنهاالوهو عبارة عن  ؛وه وراء الظهرطرح)) كتاب اهللا نبذوه وراء ظهورهموقوله: ((

لكن من  ؛أو الشمال ،أو عن اليمني ،يكونوا يأخذون به ألم لو نبذوه أمامهم لكان من اجلائز أن

ألن الشيء إذا خلف  ؛وعدم الرجوع إليه ،ألقاه إىل وراء ظهره كان ذلك أبلغ يف التويل واإلعراض عنه

فإن الشيء الذي  ؛كما أن فيه أيضا والعياذ باهللا إهانة أو استهانة بالقرآن  ؛وراء الظهر فإنه ال يرجع إليه

 :أحدمها ؛فصار التعبري بوراء الظهور يدل على أمرين ؛لظهر هذا غاية ما يكون من اإلهانة لهيلقى وراء ا

الذي أمامك ميكن إذا  إليك، كذا؟ ألن الذي وراء ظهرك ما ترجع ،أنه ال مطمع يف رجوعهم إليه

أنه يدل على  :والثاين ؛لكن وراء ظهرك هذا إعراض كلى ال مطمع يف الرجوع إليه ؛وصلت أخذت به

   والعياذ باهللا.ـ االستهانة به واحتقاره وأنه ليس بشيء عند هؤالء 

  فهم نبذوه وراء ظهورهم  

عملها أيش؟ عمل إن تنصب االسم  ؛كأن هلا معىن وهلا عمل  )) كأنهم(())  كأنهم ال يعلمون((

    هنا التشبيه يعين كأم يف نبذهم لكتاب اهللاهو وأما معناها ف ؛وترفع اخلرب


